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Nie napisałbym § 23 o całkowaniu za pomocą 
krzywych giętkowych, gdyby w arkana mechaniki 
konstrukcji nie wprowadził mnie Witold Kurski, 
rocznik 1933, nauczyciel akademicki, konstruktor, 
promotor mojej pracy magisterskiej, nagrodzonej 
w konkursie na najlepsze prace dyplomowe Trój-
miasta (1970 rok) 
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STRESZCZENIE 

Skrypt obejmuje całą gamę metod numerycznego obliczania całek oznaczonych, opar-
tych na znajomości rzędnych funkcji podcałkowej w zadanych punktach. Są to metody 
równokrokowe Newtona-Cotesa, jak wzór trapezów, Simpsona i inne, wzory Czeby-
szewa o stałych mnożnikach rzędnych czy wzory Gaussa o najwyższych rzędach 
dokładności. Omówiono sposoby zwiększania dokładności obliczeń, w tym metodę 
Romberga, polegającą na połowieniu kroku całkowania, zapewniającą zazwyczaj dużo 
dokładniejsze wyniki, niż wzory Newtona-Cotesa. Omówiono metodę prostokątów, 
dokładniejszą od metody trapezów, dającą błąd dwukrotnie mniejszy przeciwnego zna-
ku. Omówiono całkowanie funkcji nieregularnych (osobliwych) z wagą. 

Skrypt omawia także specjalne metody całkowania, jak całkowanie funkcji okreso-
wych o zmiennej amplitudzie, całkowanie za pomocą planimetru czy krzywych giętko-
wych, zwykle pomijane w literaturze. Wreszcie, na koniec omówiono ścisłe obliczanie 
niektórych całek z ominięciem funkcji pierwotnej. 
 




